GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
SACRED HEART OF JESUS CHRIST

VĂN PHÒNG Cha Chính Xứ
Lm Dominic Phạm Trọng Phúc,C.Ss.R.
2121 N. Denton Dr., Carrollton, TX 75006
ĐT. 972-446-3461
Khẩn cấp 520-465-4414
Fax 972-446-9551
NHÀ XỨ: 1313 Newport Dr.
Carrollton, TX 75006
www.thanhtamdallas.org
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
Chúa Nhật: 9:00; 11:00 sáng,
12:30 trưa (trong mùa học)
vào5:30 (chiều Thứ Bảy hôm trước)
Ngày thường: 6:30 chiều.
Riêng Sáng Thứ Bảy: 8:00
Lễ buộc: 9:00 sáng; 6:30 chiều
và 6:30(chiều ngày hôm trước)
BÍ TÍCH RỬA TỘI
3:30 chiều Thứ Bảy đầu tháng
BÍ TÍCH GIẢI TỘI
4:00 - 5:00 chiều Thứ Bảy
BÍ TÍCH HÔN NHÂN
Liên lạc với Cha Chính Xứ trước 6 tháng và
phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
BÍ TÍCH XỨC DẦU THÁNH
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ
GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào,
các tín hữu phải ghi danh gia nhập giáo xứ
càng sớm càng tốt. Xin liên lạc với Cha
Chính Xứ hoặc Hội Đồng Mục Vuc để gia
nhập Cộng Đoàn Dân Chúa.

HIỆP THÔNG

THÔNG TIN HÀNG TUẦN SỐ 3 NĂM 2019-JAN 20, 2019 - CN THƯỜNG NIÊN TUẦN 2 - NĂM C

TÂM THƯ MỤC VỤ
NƯỚC THÀNH RƯỢU
Kính thưa Quý ÔB và ACE,
Niềm vui của một tiệc cưới sẽ bị đứt đoạn
khi hết rượu. Chủ tiệc chắc là sẽ bối rối, lo
âu. Đôi tân lang sẽ không được vui trọn vẹn
và cảm thấy bị mất danh dự.
Chuyện hết rượu xảy ra ở tiệc cưới Cana
cũng sẽ đi đến đoạn kết cục không có niềm
vui trọn vẹn nếu như không có dấu lạ Đức
Giêsu đã thực hiện. Ngài đã biến nước thành
rượu ngon đến nỗi người quản tiệc phải khen
tấm tắc. Đức Giêsu đã tỏ bày quyền năng
Thiên Chúa của Ngài khi biến nước thành
rượu ngon.
Dấu lạ đầu tiên nói cho chúng ta biết Đức Giêsu là Đấng có đủ quyền năng biến
những gì rất là bình thường hay tầm thường thành những gì rất là cao quý, và có
ý nghĩa để cho cuộc đời chúng ta được hưởng sự dồi dào phong phú, hạnh phúc
và ý nghĩa. Nước đã trở nên rượu ngon để mang lại niềm vui tràn đầy cho khách
và cho cả gia đình cô dâu chú rể.
Lắm lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đã xảy ra tình trạng hết “rượu” như đã xảy
ra trong tiệc cưới Cana xưa. Sự “hết rượu” này có thể là hết những niềm vui yêu
thương nồng ấm của đời hôn nhân, hết những sự tôn trọng, và quan tâm lẫn nhau.
Có khi trong một giai đoạn nào đó của đời tông đồ của mình ta lại bị mất đi
những niềm vui, sự hăng hái và ý nghĩa. Chúng ta bị rơi vào tình trạng hay cau
có, tiêu cực, cay chua, giận dữ, buồn chán,… Mọi sự sẽ được thay đổi nếu như
chúng ta giống như gia đình của đôi hôn nhân ở tiệc cưới Cana xưa. Đó là chúng
ta mời Đức Giêsu và Mẹ Người là Đức Trinh Nữ Maria vào trong cuộc đời của
chúng ta, vào cuộc sống hôn nhân của mình, vào công việc tông đồ của mình.
Chúng ta sẽ luôn tìm lại niềm vui, sự bình an và cuộc sống ý nghĩa khi chúng ta
có Đức Trinh Nữ Maria ở bên. Đức Mẹ Maria luôn có sự tinh tế, quan tâm cứu
giúp và cầu bầu cho chúng ta. Những sự đau buồn, tiêu cực và lo âu sẽ có lối
thoát khi chúng ta luôn lắng nghe và thi hành theo lời dạy của Đức Maria là “Hễ
Người bảo gì, thì phải làm theo”.
Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.
Chính xứ
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

THÔNG BÁO

20-1: Chúa Nhật Tuần 2 Thường niên
21-1: Thứ Hai, lễ Thánh Agnes, Trinh nữ, Tử đạo, Lễ
nhớ
22-1: Thứ Ba Tuần 2 Thường niên
23-1: Thứ Tư Tuần 2 Thường niên
24-1: Thứ Năm, Lễ Thánh Francis de Sales, Giám
mục, Tiến sĩ, Lễ nhớ
25-1: Thứ Sáu, Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại,
Lễ kính
26-1: Thứ Bảy, Lễ Thánh Timôthê và Titô, Giám
mục, Lễ nhớ
27-1: Chúa Nhật Tuần 3 Thường niên

Nghỉ học và nghỉ sinh hoạt của Trường GLVN,
TNTT và không có Thánh lễ Thiếu Nhi (12:30 pm)
vào Chúa nhật, ngày 20/1/2019.

BÁO CÁO TÀI CHÁNH

NGÀY THÁNG MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH
CỦA GIÁO XỨ NĂM 2019


Hội Chợ Tết Kỷ Hợi: thứ Bảy, ngày 2/2/2019



Thánh lễ và tiệc mừng kỷ niệm thành hôn: thứ
Bảy, ngày 16/2/2019



Crawfish Festival: thứ Bảy, ngày 27/4/2019



Thánh lễ RLLĐ 2019: lúc 5:00 pm thứ Bảy, ngày
11/5/2019

Chúa nhật, ngày 13/1/2019: Giáo xứ nhận được HỘI CHỢ TẾT KỶ HỢI 2019
$6,114 (bao gồm $4,729 trong phong bì, $1,323  Đặt bàn VIP ủng hộ cho việc tổ chức và cho giáo
không phong bì và $62 của Thiếu Nhi).
xứ. Giá tiền cho một bàn VIP: $1000. Xin liên lạc
với ông Nguyễn Đức Tiên (214) 668-3899.
Xin Chúa chúc lành dồi dào cho mọi người đã dâng
cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và quảng  Ghi danh hát Karaoke góp vui trước giờ văn nghệ
đại.
chính, xin liên lạc với chị Phạm Thu Thảo (214)
454-1972.
CHỦ ĐỀ VÀ LOGO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM
THÀNH LẬP GIÁO XỨ
MỪNG KỶ NIỆM THÀNH HÔN
Chủ đề của dịp mừng kỷ niệm 20 năm thành lập giáo Giáo xứ sẽ tổ chức mừng kỷ niệm thành hôn 5, 10,
xứ được chọn là:
15, 20, 25, 30, … năm cho các gia đình trong giáo xứ.
Thánh lễ mừng kỷ niệm chung vào lúc 5:00 pm chiều
“20 NĂM HỒNG ÂN
thứ Bảy, ngày 16/2/2019. Tiệc vui mừng kỷ niệm sẽ
TIN – YÊU – PHỤC VỤ”
được tổ chức ở Hội Trường Thánh Giuse sau Thánh
Bản tiếng Anh là:
lễ.
“20 YEARS OF GRACE
Gia đình nào cùng con cháu, họ hàng và bạn bè muốn
dự tiệc mừng chung với nhau trong giáo xứ vào dịp
FAITH – LOVE – SERVICE”
vui này thì xin vui lòng đóng chi phí cho phần bữa
tiệc bao gồm thức ăn, uống, hoa trang trí, và quà như
sau: $40/người lớn, $20/trẻ em dưới 12 tuổi và trẻ em
dưới 5 tuổi được miễn phí. Sẽ có ban nhạc giáo xứ
giúp vui. Hạn chót ghi danh: Chúa nhật, ngày
27/1/2019. Ban Phim Ảnh giáo xứ sẽ giúp chụp phim
ảnh kỷ niệm cho quý vị với chi phí riêng.
Gia đình nào muốn ghi danh mừng kỷ niệm thành
hôn vào dịp này (Thánh lễ / Tiệc mừng), xin vui lòng
liên lạc sớm với Chị Bạch Phương (469) 363-3650.
Riêng gia đình nào muốn xin hay muốn tìm hiểu về
việc xin Phép Lành của Đức Thánh Cha trong dịp
mừng kỷ niệm thành hôn (chỉ cho gia đình kỷ niệm
10 năm, 25 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm và 70
năm), xin liên lạc với cha xứ hay Chị Bạch Phương.
Hạn chót là Chúa nhật, ngày 27/1/2019.
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DANH SÁCH GIA ĐÌNH DÂNG HOA TẠ ƠN

Xin Cộng Đoàn thiết tha hiệp ý dâng lên Thiên Chúa
và Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của
từng Gia Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:
1. Gia đình Bà Đầy - Dâng hoa Đức Mẹ và Thánh
Cả Giuse
2. Ẩn danh - Tạ ơn và Mừng Chúa Giáng Sinh
3. Gia đình Phillip & Lisa Trần - Dâng hoa Đức Mẹ
4. Ẩn danh - Dâng hoa kính Đức Mẹ
5. Ẩn danh - Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ
GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ
** Thứ Bảy 19/1
Lễ 5:30 PM: Đại diện các hội đoàn
** Chúa Nhật 20/1
Lễ 9 AM: Gia đình Dũng Hằng
Lễ 11 AM: Gia đình Tiến Thủy Võ
** Thứ Bảy 26/1
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoàng Nhung
** Chúa Nhật 27/1
Lễ 9 AM: Gia đình Quý Nguyễn
Lễ 11 AM: Gia đình Tony Mai Nguyễn
GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN
GỌI
20/1: Gia đình Nguyễn Văn Tập
3/2: Gia đình Nguyễn Hồng Phúc
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG
TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG

Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.
Tuần January 13, 2019
1316. Acct # 1151: Dâng cúng $200.00
1317. Acct # 1803: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng trước $500.00

1318. Acct # 1416: Pledge $5,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1319. Acct # 1420: Dâng cúng $200.00
1320. Acct # 1508: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1321. Acct # 1138: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng trước $40.00
1322. Acct # 1343: Dâng cúng $500.00
1323. Acct # 1485: Dâng cúng $150.00
1324. Acct # 1297: Pledge $15,000.00;
Dâng cúng trước $100.00
1325. Acct # 1768: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng trước $100.00
1326. Acct # 1005: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1327. Acct # 1128: Dâng cúng $100.00
1328. Acct # 1007: Pledge $3,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1329. Acct # 1205: Dâng cúng $60.00
1330. Acct # 1201: Pledge $3,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1331. Acct # 1236: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1332. Acct # 1148: Pledge $4,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1333. Acct # 1069: Pledge $15,000.00;
Dâng cúng tiếp $250.00
1334. Acct # 1883: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1335. Acct # 1848: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1336. Acct # 1281: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $1,200.00
1337. Acct # 1325: Dâng cúng $20.00
1338. Acct # 1618: Pledge $3,600.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1339. Acct # 1973: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $10.00
1340. Acct # 1949: Dâng cúng $100.00
1341. Acct # 1058: Dâng cúng $100.00
1342. Acct # 1809: Dâng cúng $2.00
1343. Acct # 1945: Dâng cúng $10.00
1344. Acct # 1050: Pledge $4,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1345. Acct # 1120: Dâng cúng $100.00
1346. Acct # 1745: Pledge $4,000.00;
Dâng cúng tiếp $10.00
1347. Acct # Thùng Tiền: Dâng cúng $4.00
1348. Acct # BNB: Dâng cúng $6,462.00
1349. Acct # Other: Dâng cúng $300.00
Cho đến January 13, 2019: Tổng số hứa dâng
cúng: $1,854,992.37; Tổng số đã đóng góp cho
Chương Trình Quỹ Xây Dựng: $1,104,145.34.
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SUNDAY REFLECTION

Jesus is the divine bridegroom (see John 3:29),
calling us to His royal wedding feast (see Matthew
22:1–14). By His New Covenant, He will become
“one flesh” with all humanity in the Church
(see Ephesians 5:21–33). By our baptism, each of us
has been betrothed to Christ as a bride to a husband
(see 2 Corinthians 11:2).
The new wine that Jesus pours out at today’s feast is
the gift of the Holy Spirit given to His bride and
body, as today’s Epistle says. This is the “salvation”
announced to the “families of nations” in today’s
Psalm.

In the Wedding
Think of these first weeks after Christmas as a season
of “epiphanies.” The liturgy is showing us who Jesus
is and what He has revealed about our relationship
with God.
Last week and the week before, the imagery was
royal and filial—Jesus is the newborn king of the
Jews who makes us co-heirs of Israel’s promise,
beloved children of God. Last week in the liturgy we
went to a baptism.

This week we’re at a wedding.
We’re being shown another dimension of our
relationship with God. If we’re sons and daughters of
God, it’s because we’ve married into the family.
Have you ever wondered why the Bible begins and
ends with a wedding—Adam and Eve’s in the garden
and the marriage supper of the Lamb
(compare Genesis 2:23–24 and Revelation
19:9; 21:9; 22:17)?
Throughout the Bible, marriage is the symbol of the
covenant relationship God desires with His chosen
people. He is the groom, humanity His beloved and
soughtafter bride. We see this reflected beautifully in
today’s First Reading.
When Israel breaks the covenant, she is compared to
an unfaithful spouse (see Jeremiah 2:20–36; 3:1–13).
But God promises to take her back, to “espouse” her
to Him forever in an everlasting covenant (see Hosea
2:18–22).
That’s why in today’s Gospel Jesus performs His first
public “sign” at a wedding feast.

(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/in-the-wedding
-scott-hahn-reflects-on-the-second-sunday-inordinary-time/)
20 Tháng Giêng - Thánh Sebastian (257? - 288?)
Về phương diện lịch sử, không có gì chắc chắn về
Thánh Sebastian, ngoại trừ ngài là một vị tử đạo
Rôma, được sùng kính ở Milan ngay trong thời của
Thánh Ambrôsiô và được chôn cất ở Appian Way, có
lẽ gần Ðền Thánh Sebastian ngày nay. Việc sùng
kính ngài lan rộng nhanh chóng, và ngài được nhắc
đến trong vài sổ tử đạo ngay từ năm 350.

Truyền thuyết về Thánh Sebastian góp phần quan
trọng cho nghệ thuật, có rất nhiều tranh ảnh về thánh
nhân. Chỉ có một truyền thuyết mà các học giả ngày
nay đồng ý là việc thánh nhân gia nhập quân đội La
Mã và được Hoàng Ðế Diocletian giao cho việc chỉ
huy đội vệ binh, sau này khi Diocletian đi sang miền
Ðông thì Hoàng Ðế Maximian kế vị cũng giao công
việc này cho thánh nhân. Không một hoàng đế nào
biết Thánh Sebastian là một Kitô Hữu và ngài đã bí
mật giúp đỡ các vị tử đạo. Sau cùng, ngài bị bắt gặp,
bị đánh đập trước mặt Hoàng Ðế Maximian và được
giao cho các cung thủ của Mauritanian để hành hình.
Thân thể ngài ghim đầy những mũi tên và bị bỏ mặc
cho chết dần mòn. Nhưng khi bà quả phụ Castulus
đến tìm xác ngài để đem chôn thì thấy ngài còn sống
và bà đã săn sóc, giúp ngài bình phục. Sau khi khoẻ
mạnh, thay vì hèn nhát trốn tránh, ngài đã đứng chờ ở
chỗ hoàng đế hay đi qua và lớn tiếng lăng mạ ông vì
sự tàn nhẫn đối với Kitô Hữu. Lần này thánh nhân bị
kết án tử hình, và bị đánh đập bằng gậy cho đến chết.
Trích từ NguoiTinHuu.com
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